
 

 
 

Бежични батеријски сензори  
 

iQunet сензори и iQunet мрежна технологија праве велики пробој у 
бежичној мрежи батеријским сензорима и апликацијом за управљање 
имовином у индустрији и зградама. 
 iQunet има једноставно постављање сензора који мере физичке 
параметре машине (нпр. вибрације лежаја, температура, близина, 
ротација-влажност, нагиб итд.) 
 

Много је предности: 
• смањени трошкови једноставним надгледањем опреме и имовине, 
• повећана ефикасност праћењем упозорења о статусу, 
• побољшана продуктивност генерисањем извештаја о коришћењу, 
• побољшане услуге купцима планирањем одржавања на основу услова 
• повећана конкурентност даљинским приступом и дијагностиком. 
 
Комплетан систем 
iQunet је бежични сензор стања машине дизајниран за употребу у 
систему који се састоји од следећих компоненти: 
 
• iQunet бежични сензори за надгледање стања 
• iQunet репетитор / актуатор (опционо) 
• iQunet базна станица 
• Сервер за управљање подацима малог формата iQunet 
• iQunet Интернет базиран бежични сензор Управљачка плоча 
• уграђени сервер iQunet OPC UA 
• iQunet листови / Еxcel / csv Export 
• iQunet GraphQL API (+200 добро документованих упутстава) 
 

Мрежне компоненте 
 

Базна станица 

Базна станица је централни чвор бежичне мреже.  
                    Може да служи готово неограничени број сензорских чворова 
и напаја се путем стандардног микро USB конекције са iQunet сервера за 
управљање подацима са DIN-шине малог формата. 
Базна станица може лако се причврстити на зид са припадајућим 
носачима. 
 

Сервер за управљање подацима 
Сервер за управљање подацима иКунет је рачунар са једном 
плочом малог формата на који је базна станица повезана.  

Има стандардну Ethernet конекцију и омогућен је WiFi. Напаја се преко 
5V микро USB-а. Напајање од 9-24V. Доступан је и iQunet сервер.  
Сервер путем интернета омогућава приступ софтверу за бежичну 
сензорну надзорну плочу која надгледа сензорску мрежу и покреће 
динамику параметризације сензора.  
ИКунет сервер има уграђени OPC UA сервер изнутра који гарантује 
непредкидну размену података у SCADA системима или OPC UA 
историјским подацима где се подаци могу чувати. 
GraphQL API омогућава несметани рад и интеграцију са другим 
софтверским платформама. 

 

Репетитор 
               Када је потребно премошћивати веће удаљености, може се                                                                                                                           

                   користити опциони бежични репетитор. Репетитор је малих 
димензија и може се лако причврстити на зид одговарајућим носачем. 
Могу се повезати готово до неограниченог броја сензора и напаја се 
путем стандардне микро USB везе са USB пуњачем или преко 5V DIN-
носача.  

 
 

Aктуатор 
  Актуатор има све функционалности репетитора, али укључује       

_______  излазни конектор. 
Излаз од покретача је или 5V сигнал или 24V преклопни излаз.  
На овај начин актуатор може покренути PLC за директну комуникацију 
са машином.  
Интелигентни актуатор може радити самостално и ако је из било ког 
разлога веза за интернетом привремено недоступна. 

 

 

Опсег сензора 
 

Интелигентни сензори имају 

 микроконтролер на матичној плочи и 

 раде иновативно и имају изузетно стабилан 

 уграђени софтвер. Због iQunet начина мировања, 

 употреба енергије је изузетно ниска, а батерије имају најдужи век на 

тржишту.Оптимизовани бежични протокол заснован је на најновијим стандардима, 

сводећи комуникацијске трошкове на минимум, док са друге стране корисно 

оптерећења података своди на максимум. 

Сви сензори се могу активирати преко радија или активирати преко програмских 

интервала. Сви имају сензоре температуре на матичној плочи.  

Сви сензори враћају податке о њиховој снази сигнала у бежичну мрежу, статус 

напајања батерије и тренутну хардверску верзију фирмвера. 

 
Сензор за праћење вибрација 
iQunet бежични батеријски сензор стања машине комбинује 

_________сензор, сакупљач података и радио у један компакт, 

батеријски уређај који мери и податке о вибрацијама и температури. 
Сензор сакупља сигнале времена троструке осе вибрације и трендинг 
вредности. 
Доступна је и верзија "увек укључена", бежична 24V напајања. 

 

Сензор за надзор нагиба 
                     Сензор нагиба iQunet надгледа угао нагиба компоненти машине.  

                     Нагибe и котрљња сакупљају се у режиму за потребе праћења.  

Параметри заштите могу се поставити да открију да ли машински део 

прелази постављени угао.  iQunet актуатор може покренути алармни 

програм који може преко PLC-а искључити машину. 

Сензор за близину 
                     iQunet близински сензор надгледа (линеарно) растојање               

__________компонената машине. Мерењем магнетног поља тачно и лако 

програмибилни сензори су у стању да открију близину магнета у распону од 

неколико µм.  

То омогућава прецизно надгледање нпр. поравнавање и затезање 

транспортних трака током дужих временских периода. 

Сензор склопке близине 
                   Интерни магнетно активирани Reed прекидач надгледа  
________ бежично присуство машине компоненте. Обично отворен 
прекидач је затворен у присуству магнета. Ово омогућава прикупљање 
бежичних података о отвореном или затвореном статусу од нпр. врата, 
циклуса код машина или откривање ротације брзина машина 

 

VOC/CO2 senzor 
                       Овај бежични сензор мери VOC, CО2, релативну влажност и  

__________ температуру околног ваздуха. Ово омогућава бежично праћење 

услова квалитета ваздуха на радном месту и његово контролисање према 

најновијим прописима. 

PIR senzor pokreta 
                       Сензор кретања iQunet PIR детектује промене у количини 
________     инфрацрвеног зрачења која на њега утиче помоћу пасивног 
инфрацрвеног сензора врста (PIR сензор) која мери (IC) светлост која зрачи 
из објеката у  видном пољу.  
Бежични сензор који ради на батерији омогућава праћење зона и 
саобраћаја и стога је веома корисно за генерисање драгоцених података. 
 

Температурни логер сензор 
  iQunet бежични логер температуре је „наоружан“ преко 

_________  сензорске командне табле. На основу подесивог нивоа 
вибрације температуре евидентирање започиње чак и изван бежичне 
сензорске мреже. Једном кад се вратите у сензорску мрежу сензор 
објављује своје податке. Подаци се спремају на  iQunet сервер и може се 
визуелно приказати на контролној табли сензора или приступити преко 
OPC UA.



 

 

Спецификације 
 

Сензор за прикупљање података 
• активирано или преко програмског интервала 
• подесите преко контролне табле, OPC UА или API 

 

Meрења 
• Tемпература (сви сензори) 
• Вибрација 
• Нагиб 
• Близина (поље хале) 
• Број близина (reed прекидачи) 
•    ... 

 

Бежична комуникација 
• iQunet протокол за уштеду батерије 
• Неограничен број чворова (стварни домет зависи од тога 

• специфична топологија локације и положај уређаја) 
 

Сертификати 
• CE - FCC 
• Вибрациони сензор ATEX - IECEx сертификат 

 

Физички опис 
• Димензије сензора, репетитора, актуатора, базне станице (мм): 57 x 47 x 14 

• Тежина: 35 g 
• Димензије за управљање подацима (mm): 120 x 102 x 18 
• Тежина: 105 g 
• Материјал кућишта: Термопластика 

 

Радна температура 
• Сензори радне температуре: од -20 до +70 ° C 
• Препоручена температура складиштења: +30 ° C максимално 

 

Напајање сензора 
• 2 x 3V примарна CR2032 заменљива baterija (напомена 1) 
• Доступан је 24V (5-60VDC) сензор за вибрације 
• Трајање батерије до 10 година (напомена 2), зависно од 

подешавања, употребе и раднe температурe 

Софтвер 
 

Контролна табла бежичног сензора 
                   Софтвер за бежичну сензорну надзорну плочу iQunet који  
_________се темељи на вебу је интуитиван графички кориснички 
интерфејс (GUI) који се тренутно одвија најсавременијом 
комуникацијом у реалном времену (WebRTC).  
Овај софтвер се користи за управљање информацијама о статусу 
сензора или за постављање интервала разарања за аутоматско 
мерење. Подаци се преносе на OPC UA сервер, али могу се 
прегледати у динамичким графиконима унутар надзорнe табле 
сензора. Софтвер контролише мерења сензора и може - у случају 
вибрације сензор за праћење бити повезан - ради анализе података.  
Софтвер бежичне сензорске  надзорне плоче такође обрађује 
корисничке захтеве за „живе“ податке и може се извозити у 
аналитички софтвер од трећих страна. 

 

Уграђени сервер OPC UA  
iQunet сервер покреће уграђени OPC UA сервер.  

_________OPC јединствена архитектура веома се проширује 
успешан OPC комуникациони протокол који омогућава прикупљање 
података и обраду информација и поуздана и сигурна комуникација 
између подног постројења и предузећа. OPC UA сервер је будућност, 
једноставан за конфигурацију и одржавање. 

 
 

Листа / Excel извозник 

 

За брзо и лако извештавање, iQunet је креирао алат за извоз 
_________на контролној табли сензора.  
Притиском на дугме, подаци се извлаче из базе података iQunet 
сервера и извештавају у listi или Еxcel tabeli. На овај начин, узорци 
извештаја направљени су у трену што омогућава лако креирање 
извештаја. 

 

GraphQL API 
                   GraphQL API је језик упита за API и време извођења како 
________ би се ови упити испунили користећи постојеће податке на 
iQunet Сервер. 
Омогућава преко 200, у потпуности документованих iQunet 
упутстава.  
Постоји потпун и разумљив опис података у АПИ-ју, омогућава вам 
да тражите тачно оно што вам треба. 
На располагању су моћни алати за програмере.  
Користећи једну, али еволуирајућу верзију, даје GraphQL API 
апликације непрестано приступају новим функцијама и подстичу 
чистији сервер сервер који је једноставан за одржавање. 

 
 

 
 

                            Подешавање система 
 

Бежични сензори су уграђени на уређај који 
се надгледа.  

Подаци се шаљу на Базна станица путем 
SubGHz радио фреквенција, опционо преко 
средњег репетитора.  
Подаци примљени на базној станици се чува у 
SQL бази података с iQunet сервера.  
Овај сервер такође управља бежичном 
сензорском мрежом и покреће уграђени OPC 
UA сервер. Сервер покреће и аналитички 
софтвер и путем уграђеног веб сервера, 
iQunet контролне табле 
софтвером се може адресирати преко било 
којег веб прегледача без потребе за 
уградњом софтвера. 
iQunet серверу може се сигурно приступити 

путем 802.3-ethernet-a или 802.11и-бежичне 
везе и хотспот-а a функционалност је 
доступна за директaн приступ серверу.

 
 

Напомена 1: Када се угради, површина батерије се не може додирнути. Додир са батеријама знатно ће да скрати време трајања батерије због индуковане струје цурења. На 

располагању су унапред монтирани држачи за батерије за једноставну замену батерије.  

Напомена 2: До 10 година живота батерије за више температура мерење на сваких сат времена. 

До 5 година трајања батерије за праћење вибрација у зависности од интервала за мерење фреквенција, температура околине, RSSI (јачина примљеног сигнала). 

 


